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TERMO ADITIVO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA 

 

Pelo presente instrumento, fundado no art. 5º, § 6º, da Lei nº. 7.347, de 24 de julho de 1985, e 

demais normas que regulamentam a matéria, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO, presentado pela Promotora de Justiça que assina ao final adiante 

denominado COMPROMITENTE,  

 

CONSIDERANDO que foi celebrado TAC relativo a diversos procedimentos instaurados no 

parquet a fim de impedir qualquer atividade considerada lesiva ao meio ambiente urbano e a 

adoção de medidas protetivas e corretivas em relação aos danos já causados em desfavor da 

coletividade municipal, a fim de evitar futuras demandas judiciais; 

 

CONSIDERANDO que ao enumerar os procedimentos que tratam dos loteamentos 

irregulares em Viana no respectivo TAC, deixou-se de constar o procedimento referente a 

Noticia de fato nº 2017.0021.1319-81 que trata do loteamento “Chácara Pedra Negra”, 

aprovado pelo Decreto nº 04/80, posterior à Lei 6.766/79; 

 

Firma TERMO ADITIVO AO TAC CELEBRADO EM 14.03.2017, com o Município de 

Viana, pelo seu representante abaixo-assinado, com competência administrativa para 

implementar as obrigações assumidas, doravante denominado COMPROMISSÁRIO, nos 

seguintes termos:  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: Deverá ser acrescido a notícia de fato nº 2017.0021.1319-81 ao 

TAC celebrado, especificamente às obrigações em relação aos loteamentos posteriores a lei 

6.766/79; 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: Permanecem todas as demais cláusulas constantes do TAC 

firmado em 14/03/2017. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: O presente Termo Aditivo ao TAC que foi firmado em 

14/03/2017 tem eficácia imediata e terá seu efetivo cumprimento acompanhado pelo 

COMPROMITENTE. 

 

Por estarem justos e compromissados, firmam o presente instrumento em duas vias de igual 

teor e forma para que assim produza os seus efeitos legais. 

 

Viana/ES, 26 de setembro de 2017. 

 

 

Gilson Daniel Batista  

Prefeito Municipal de Viana 
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Promotora de Justiça 


